
Netwerkbijeenkomst 
Fiets en Wandelbeurs 2019



10:30 Welkom

10:40 Wandelleefstijlen: zes typen wandelaars 
Martine Werensteijn, Wandelnet

11:00 Eerste resultaten fietsvakantieonderzoek 
Monica Wagenaar, De Afdeling Onderzoek

11:20 Feiten en cijfers wielersport 
Jos van Schijndel, NTFU

11:40 Update Fietsplatform & Wandelnet

11:50 Update regio’s

12:00 Afsluiting & Netwerklunch

Programma



F
o
to

: 
Jo

e
p
 N

a
b
e
r

Wie is de wandelaar?

En waarom we wandelaars in ‘hokjes’ stoppen…



Ontwikkelen wandelleefstijlen

• Gebaseerd op het BSR-model

• Specifieke wandelvragen

• Combinatie met landelijke data
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6 onderscheidende leefstijlen

• BSR-vragen

• Wandelvragen

• Landelijke data
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Wandelleefstijlen
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De avontuurlijke wandelaar

• Vrouw, 25-34 of 45-54 jaar

• Buiten de gebaande paden

• Alleen of met vrienden

+ nieuw gebied leren kennen

+ tot rust komen

+ mooie foto’s/bijzonder dier

- Te veel asfalt

- Hond kan niet mee



Ideale wandeling

“Lekker buiten in mooie natuur, verrassende 

dingen zoals uitzicht, dieren etc.”

“..is onverhard, niet bewegwijzerd, afwisselend en maakt 
ook gebruik van smalle, weinig belopen paadjes”

“..laat me onbekende plekken ontdekken, 
zorgt voor ontspanning en is goed 
bereikbaar met de trein”



Culturele wandelaar

• Vaker vrouw, 65+

• betrouwbare route

• Met vrienden, bekenden, 

familie

+ route goed op orde

+ leuk gezelschap

+ combinatie

- Slecht bereikbaar met OV

- Logistiek teveel gedoe

- verdwalen



Ideale wandeling

“Duidelijke route, voorzieningen en OV”

“Op mijn ideale wandeling is er iets te zien 
(natuur, vogels, buitenhuis, kasteel, tuin) en kom 
ik niet te veel mensen en honden tegen”

“Aantrekkelijk omgeving, aangenaam 
gezelschap, cultuur, natuur”



Georganiseerde wandelaar

• Vrouw, 55+

• Georganiseerd/gemarkeerd 

• rondwandeling

• Met partner, familie, groep

+ weg goed kunnen vinden

+ fijn rustpunt

+ info over gezondheid

- gebrek aan voorzieningen 

- onduidelijke informatie



Mijn ideale wandeling

“is zodanig dat ik zonder mankementen weer 

thuis kom, en thuis kan vertellen hoe het was”

“De route is ontspannen, duidelijk beschreven, 

gevarieerd en met mogelijkheid tot rust/wc pauze.”

“Gezellig met wandelvrienden kletsen, wandelen, 
gezond bezig zijn in de buitenlucht en genieten!”



Gezelligheidswandelaar

02 05 2011

• Jonger dan 45

• Rondwandeling 1-2 uur

• Samen: gezin/vrienden

+ horeca

+ gezellig /gezelschap

- hond kan niet mee

- tijdgebrek

- gezelschap wil anders



Mijn ideale wandeling..

“Héérlijk met de honden er op uit”

“Met vrienden bijkletsen en toch een behoorlijke 
afstand afleggen. Mag best wat avontuurlijk, maar wel 
horeca onderweg.”

“Onderweg zijn er leuke bezienswaardigheden en 

met een soort speurtocht voor kinderen”



Prestatiewandelaar

• Man, alle leeftijden

• Sportieve uitdaging

• Alleen of evenement

+ route tracken

+ prestatie leveren

+ voldoende te beleven

- tijdgebrek



Mijn ideale wandeling

“Is een wandeling waarbij ik achteraf de hectische dag of week 
helemaal uit mijn hoofd kwijt ben en een voldaan gevoel heb.”

“..het moet ofwel een fysieke uitdaging 
zijn of een mooie omgeving”

“Rust, mooie natuur en geen gillende kinderen...”

“Lang en ver.... Aan het einde/begin een 

restaurant om wat te drinken en/of te eten.”



Rustige wandelaar

• Vaker man, 25+

• Uitgestippelde route

• Alleen of met partner

+ makkelijk bij startpunt

+ mooie foto’s

- slecht bereikbaar

- ver weg



Mijn ideale rustige wandeling..

“In mijn eentje op pad met fototoestel om ook de 

natuur (vooral vogels) te fotograferen.”

“Binnen een uur bereikbaar, alleen, met veel bos en natuur en 
weinig tot geen last van snelweg geluid”

“goede beschrijving plus gps” 

“..geen gedoe met kaarten of telefoons want 

ik ken het gebied waar ik ben..”



Wandelleefstijlen
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Wat hebben we hier nu aan?
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Waar gaan ze heen?

• Man

• 30-40 jaar

• Gezin, 2 
kinderen

• Amersfoort
26
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Jordanië

Vakantiepark Westerwolde

Gezelligheid, genieten, 
samen leuke dingen doen, 
familie, gemak, veel 
faciliteiten, actief

Vrijheid, unieke ervaring, 
avontuur, je eigen ding 
doen, nieuwe dingen 
ontdekken



Dominante groep in een regio

02 03 2019 Wandelleefstijlen
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Meer informatie?

Kijk op www.wandelnet.nl/publicatie-cijfers of neem contact op

http://www.wandelnet.nl/publicatie-cijfers
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Fietsvakantieonderzoek 2019

i.o.v. Landelijk Fietsplatform

Monica Wagenaar - 1 maart 2019



Reden nieuw onderzoek

✅ info vakanties in eigen land
✅ info fietsen tijdens de vakantie
✅ info fietsvakanties

❌ info meerdaagse fietstrektochten



Aanpak onderzoek

Doelgroep: 
• Nederlanders die meerdaagse fietstrek-

tochten in eigen land ondernemen
• én specifiek gebruikers LF-routes 

• Doelgroep zoveel mogelijk rechtstreeks ‘te 
pakken’ proberen te krijgen.

• Via nieuwsbrieven/magazines van: Nederland-
fietsland.nl, Fietsvakantiewinkel, Fietsersbond, 
Fietsknoop en ANWB en via social media.



Onderzoeksperiode en response

• Periode: eind november –
20 januari

• Totaal respondenten: 2842 (!)
• Fietstrek-vakantiegangers NL: 1948 

Begin april volledig rapport beschikbaar.



Een tipje van de sluier ….



Soort vakanties en frequentie

20% 

36% 

44% 

Fietsvakant ies Nederland -  
soort  vakant ie  

alleen fietsstandplaatsvakantie 

alleen fietstrektochten 

beide 

30% 

37% 

13% 

10% 

3% 
4% 2% 

Fietstrektochten Nederland -  
aantal keer afgelopen 2  jaar  

1 keer 2 keer 

3 keer 4 keer 

5 keer 6 keer 

7-10 keer > 10 keer 

2,5 keer in 2 jaar



LF-gebruik tijdens fietstrektocht

79% 

6% 

3% 

12% 

Fietst rektochten Nederland -  
gebruik  LF- route t ijdens 

m eerdaagse f ie tst rektocht  

ja 

nee, dat is tussen de 2 en 5 jaar geleden 

nee, dat is langer dan 5 jaar geleden 

nee, nooit LF-route gebruikt  

LF-gebruikers: 
2,7 fietstrektochten
2,2 daarvan op LF



Redenen om LF-route te gebruiken

8%

2%

6%

14%

15%

20%

37%

48%

61%

anders

ik ken geen ander soort route in Nederland

op advies en ervaringen van anderen

ik zie de afstand van een LF-route als een

uitdaging of prestatie

de afstand van de route sprak me aan

de omschrijving van de LF-route sprak me aan

kwaliteit van het routetracé

ik wilde graag een meerdaagse fietstocht maken

en een LF-route paste hier het beste bij

ik heb goede ervaring(en) met eerdere

ondernomen LF-route(s)

het gemak van één route - met doorgaande

bewegwijzering - over een langere afstand

0% 20% 40% 60% 80%

Redenen gebruik LF- routes

Gemak, positieve ervaringen en 
passend product



Redenen om geen fietstrektocht te 
maken

15%

5%

9%

21%

29%

41%

53%

andere reden

ik onderneem liever fietstrektochten in het buitenland

geen specifieke reden/nooit aan gedacht

ik heb nog nooit een fietstrektocht in Nederland ondernomen,

maar ben er wel in geïnteresseerd

ik vind het niet prettig om de bagage op mijn fiets mee te
nemen

ik wil per dag kunnen bepalen of ik wel of niet ga fietsen

ik vind het prettiger om op één plek te blijven en vanaf daar te
fietsen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Redenen om  geen m eer daagse fietst rek tocht en in Neder land te m aken



8%

2%

5%

6%

7%

7%

8%

8%

9%

9%

10%

10%

11%

12%

13%

13%

14%

15%

16%

18%

19%

23%

23%

24%

39%

Weet ik  niet (meer)

Geen van deze

Nederlandse Kustroute (Sluis - Bad Nieuweschans)

Rondje Twente (Ommen – Ommen)

LF51 Kempenroute (Eindhoven -  Belgische grens)

LF11 Prinsenroute (Den Haag – Breda)

LF20 Flevoroute (Haarlem – Groningen)

LF3 Rietlandroute (Holwerd – Kampen)

LF2 Stedenroute (Amsterdam - Belgische grens)

LF15 Boerenlandroute (Alkmaar – Enschede)

LF10 Waddenzeeroute (Callantsoog - Bad Nieuweschans)

Rijnfietsroute (Millingen - Hoek van Holland)

Maasfietsroute (Maastricht - Hoek van Holland)

LF13 Schelde-Rheinroute (Vlissingen – Venlo)

LF14 Saksenroute (Lauwersoog – Enschede)

LF12 Maas- en Vestingroute (Hoek van Holland – Nijmegen)

Ronde van Nederland (Arnhem – Arnhem)

LF16 Vechtdalroute (Zwolle - Darfeld (D))

LF9 NAP-route (Bad Nieuweschans – Breda)

LF3 Hanzeroute  (Kampen – Millingen)

LF7 Oeverlandroute (Schoorl – Maastricht)

LF4 Midden-Nederlandroute (Den Haag – Enschede)

Zuiderzeeroute (nummers LF21 + LF22 + LF23)…

LF3 Maasroute (Arnhem – Maastricht)

LF1 Noordzeeroute (Den Helder – Sluis)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Gebruik te LF- routes in  de afgelopen tw ee jaar

Gebruikte LF-routes



9%

23%

53%

8%

7%

CVTO - gebruik  LF- routes 

afgelopen t w ee jaar  - onder 
kenners LF- routes

<2 jaar geleden

>2 jaar geleden

nee

nee, wel van plan

weet niet

De landelijke cijfers (CVTO jaarmeting)

39% van de Nederlanders kent de LF-
routes (6,6 mln personen)

9%

23%

53%

8%

7%

CVTO - gebruik  LF- routes 

afgelopen t w ee jaar  - onder 
kenners LF- routes

<2 jaar geleden

>2 jaar geleden

nee

nee, wel van plan

weet niet

= 595.000 Nederlanders

= 1,55 mln Nederlanders

= 2,15 mln gebruikers

+ 512.000 geïnteresseerden



De landelijke cijfers (CVTO jaarmeting)

103.000 Nederlanders maakten 
fietstrektocht over LF – afgelopen 2 jaar

64%

40%

9%

10%

dagfietstocht huisadres

dagfietstocht vakantieadres

meerdaagse fietstocht volledig over LF

meerdaagse fietstocht deels over LF

0% 20% 40% 60% 80%

Manier w aarop de LF- gebruikers - die de afgelopen 2  jaar  nog een LF- route 

gebruik ten - de LF- route  gebruikt  hebben



Aantal fietstrektochten op LF

Afgelopen 2 jaar:
• 103.000 Nederlanders fietstrektocht 

over LF (CVTO)

• gemiddeld 2,2 fietstrektochten op LF
• Is circa 227.000 fietstrektochten in 2 

jaar

Dus: per jaar circa 113.500 meerdaagse 
fietstrektochten op een LF-route.



Bestedingen vergeleken

Binnenlandse vakanties (april-sept) (CVO 2018)

• 199 euro per persoon per vakantie
• Circa 27 euro per persoon per dag

Fietstrektochten op LF (2017/2018)

• 438 euro per persoon per vakantie
• circa 47 euro per persoon per dag

Fietsstandplaatsvakantie (april-sept) (CVO 2018)

• 269 euro per persoon per vakantie
• Circa 32 euro per persoon per dag



Bestedingen tijdens 
fietstrektochten op LF

Totale bestedingen:

50 miljoen euro per jaar

Dus: per jaar circa 113.500 meerdaagse 
fietstrektochten op een LF-route.

Fietstrektochten op LF (2017/2018)

• 438 euro per persoon per vakantie
• circa 47 euro per persoon per dag



27%

6%

30%

26%

21%

26%

3%

33%

4%

28%

32%

23%

13%

3%

15%

4%

zowel fietstrektochten(s) als
fietsstandplaatsvakantie(s)

alleen fietsstandplaatsvakantie(s)

alleen fietstrektochten(s)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Plannen m eerdaagse fiet st rek tocht  in Nederland k om end jaar -

naar type fietsvakant ie  in Nederland

ja

misschien

nee, zeker niet

nog geen concrete vakantieplannen voor komend jaar

komend jaar niet, maar het jaar daarna wel

wel een meerdaagse fietstrektocht gepland, maar niet in Nederland

weet ik niet

Fietstrektocht vakantieplannen

• 55% trektochtfietsers - zeker of misschien 
plannen voor fietstrektocht = 50.000 pers.

• Van standplaatsvakantiegangers heeft 6% 
zeker en 21% misschien plannen hiervoor.



Plannen LF-gebruik

97% gaat - zeker of misschien - weer 
een LF-route gebruiken tijdens de 
geplande fietstrekvakantie.

7% 

15% 

56% 

46% 

55% 

64% 

41% 

45% 

26% 

12% 

5% 

12% 

9% 

3% 

5% 

nooit LF gebrukt 

> 2 jaar LF gebruikt 

afgelopen 2 jaar LF gebruikt 

gemiddeld fietstrekvakantieganger Nederland 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Plannen gebruik LF- route t ijdens fietstrektocht  -  naar  gebruik LF- route onder 
f ietst rekvakant iegangers 

ja 

misschien 

nee, zeker niet 

weet ik niet 



Conclusie

• Tijdens het merendeel van de fietstrek-
tochten wordt een LF-route gebruikt.

• LF-gebruikers geven relatief veel uit per 
vakantie en per persoon per dag.

• In totaal wordt jaarlijks circa 50 mln euro 
(directe kosten) uitgegeven – alleen door 
de Nederlanders.

• LF-gebruikers zijn ‘loyale klanten’.
• Meer informatie – kennis markt – kennis 

wensen en behoeften - beter product.



Vragen



10:30 Welkom

10:40 Wandelleefstijlen: zes typen wandelaars 
Martine Werensteijn, Wandelnet

11:00 Eerste resultaten fietsvakantieonderzoek 
Monica Wagenaar, De Afdeling Onderzoek

11:20 Feiten en cijfers wielersport 
Jos van Schijndel, NTFU

11:40 Update Fietsplatform & Wandelnet

11:50 Update regio’s

12:00 Afsluiting & Netwerklunch

Programma



Feiten & cijfers wielersport



Wielersporters in NederlandNL bevolking 18+

6,3% = 849.000

Definitie:
“Personen van 18 jaar en ouder die 12 keer per jaar of vaker 
aan wielrennen/mountainbiken of trektochten op de fiets doen 
en deze activiteit beoefenen op een sportieve fiets”



Prestatie/inspannen &
hoge(re) interesse producten

Ontspanning, genieten, fit blijven &
lage(re) interesse producten



44,4%

66,9%

33,4%

17,7%

6,6% 5,0%

14,8%

1,7%

11,7%

Hoe bepaal je de route? (bekende omgeving)

12,2%

46,3%46,5%

31,6%

13,7%11,6%

35,3%

9,4%
3,6%

Hoe bepaal je de route? (onbekende omgeving)



1,3%

21,6%

44,3%

41,4%

29,4%

54,9%

Anders

De route moet geschikt
zijn om met hoge…

Geen scheuren in de weg
etc

Als de route door mooie
natuurgebieden loopt

Als er weinig
verkeerslichten…

Als de route verkeersluw
is

Wanneer is een route voor u geschikt als 
wielersporter?

52,1%

27,7%

49,3%

24,0%

12,2%



31%
NTFU-verenigingen helpt 
bij het onderhouden van 

een MTB-route

2.750
Vrijwilligers actief

Jaarlijks meer dan

100.000
vrijwilligersuren

67%
van de verenigingen die niet 

meehelpen geven aan dat het 
niet nodig is in de omgeving.



MTB-route Utrechtse heuvelrug

- Positief effect op lokale bestedingen.

- Omzetstijging van 130% omtrent mountainbike gerelateerde 
aankopen in periode 2014-2017.

- Het winkelconcept (assortiment, marketing) is niet drastisch anders 
dan die van andere franchisers.



Verder onderzoek

- Case studie economische & gezondheidseffecten mtb-routes 

- Strava data

- Wielersportmonitor 2019



Jos van Schijndel
jvanschijndel@ntfu.nl
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✓1 herkenbaar meldsysteem voor routerecreatie
✓Makkelijker melden
✓1 systeem voor beheerders
✓1 x beheer en onderhoud IT systeem
✓Mogelijkheid tot uitbreiding





Transitie LF-netwerk

1. Doorontwikkeling van drie LF-routes
2. Uitwerken strategisch kader

Opening 
donderdag 25 april





Presentatie nieuwe 
route en gids 
Waterliniepad





Walk21 Rotterdam
Putting Pedestrians
First

7 – 11 oktober 2019
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